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V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

dodanie tovaru s názvom  

„Technologické vybavenie GASTRO pre kuchyňu v Kultúrnom dome“ 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Kvakovce 
Sídlo verejného obstarávateľa:    Domašská č. 97/1, Kvakovce, 094 02  Slovenská Kajňa 
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 
IČO: 00332518 
DIČ: 2020630161 
IČ DPH: nie sme platcom DPH 
Tel. 057/44 94 154 
M: 0918 513 324 
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
www.kvakovce.eu  

 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgas@stonline.sk   
 

2.  Typ  zmluvy:  Kúpna zmluva  podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších  

predpisov  

Miesto dodania predmetu zákazky: Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Vranov nad 
Topľou, Kvakovce, Kultúrny dom, kuchyňa. 
 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Názov zákazky: Technologické vybavenie GASTRO pre kuchyňu v Kultúrnom dome. 

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 

39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39713100-4 - Umývačky riadu;  39312000-2 - Zariadenia na 
prípravu jedál; 39310000-8 – Zariadenia hromadného stravovania; 39711100-0 Chladničky a 
mrazničky; 39151100-6 - Regály; 39141000-2 - Kuchynský nábytok a vybavenie; 39711200-1 - 
Prístroje na spracovanie potravín; 51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických 
zariadení 
 
Opis predmetu zákazky: 
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Predmetom zákazky je dodanie gastro technologického vybavenia pre kuchyňu v Kultúrnom dome 
vrátane dopravy a montáže v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie 
obsluhy na ponúkané zariadenie. 
 
Opis predmetu zákazky: 
 
Predmet zákazky je presne opísaný v prílohe č. 3 Technická špecifikácia. 
 
Opis zmenených položiek oproti prílohe č. 3: 
 

7 

004. 
Stolička elektrická/ Stalgast 773020 alebo ekvivalent, š580x h580x 
v380mm, 400V/ 5 kW 

8 

005. + 006. 
Sporák elektrický (4 el.platne 10,4 kW) s el. rúrou na GN 2/1 (7 kW), 
celkový výkon: 400V/ 17,4 kW, š800 x h700 x 850mm 

9 

006a 
Pracovný stôl s 2 zásuvkami pod pracovnou plochou a polica, š1150 x h700 
x v850mm 

 
 
Rozmery sú orientačné, je možná ich tolerancia v rozmedzí -15% až +15%, ale verejný 
obstarávateľ požaduje, aby sa všetky zariadenia boli umiestnené podľa dispozície. 
 
Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané,. 
Záručná doba minimálne 12 mesiacov. 
Úspešný uchádzač je povinný pred realizáciou si zamerať priestory umiestnenia tovarov. 
 
Ak sa  vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie 
ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov. 
 
Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané. 
Záručná doba minimálne 12 mesiacov. 
Úspešný uchádzač je povinný pred realizáciou si zamerať priestory umiestnenia tovarov. 
 
Ak sa  vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie 
ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 33 088,54 € bez DPH. 
 
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky (možnosť predloženia prílohy č. 2 Formulár ponuky). 
 
 
4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

5.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 
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6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 45 dní odo dňa účinnosti kúpnej 

zmluvy 

7.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 29.09.2020 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 
094 02  Slovenská Kajňa ) a osobne na adrese (Obec Kvakovce, Domašská č. 97/, Kvakovce, 
podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
(kvakovcedomasa@gmail.com).. 
 
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
- adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
- označenie heslom: 

„GASTRO  -   NEOTVÁRA Ť“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) Otváranie ponúk: dňa 29.09.2020, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka Obecného úradu  

Kvakovce, Domašská č. 97/,  094 02  Kvakovce. Otváranie ponúk je verejné. 

e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené 

údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí 

ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

f) Preložená ponuka musí obsahovať: 
 
Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval 
(možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) 
Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2 
Formulár ponuky) 
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov 
špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu – 
z cenovej ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, charakteristiky 
a požiadavky na predmet zákazky (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky),  
Dátum vypracovania ponuky, 
Lehota platnosti ponuky 
Návrh ceny  
 

8.  Podmienky účasti: 

Nepožaduje sa. 
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9.  Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z  prostriedkov verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ  uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe 

faktúry – daňového dokladu  fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH.  

 

11.  Spôsob stanovenia ceny:  

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený 
z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 
ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu 
vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre 
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 
Z. z.. 
 
F. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať 
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade 
je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť 
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.. 
 
Cena bude vypracovaná vo forme: 

P. 
č. Označenie OZNAČENIE 

POČET 
/ks/ 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH za 
požadovaný 

počet 
  Kuchyňa 

1. 001. Konvektomat 1    

2 001a Podstavec pod konvektomat 1    

3 001b Izolačný panel 1    

4 001c Zmäkčovač vody 1    

5 002. Elektrická smažiaca panvica 1    

6 003. Nástenný odsávač par 1    
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7 
004. 

Stolička elektrická/ Stalgast 773020 alebo 
ekvivalent, š580x h580x v380mm, 400V/ 5 
kW 1    

8 

005. + 
006. 

Sporák elektrický (4 el.platne 10,4 kW) s el. 
rúrou na GN 2/1 (7 kW), celkový výkon: 
400V/ 17,4 kW, š800 x h700 x 850mm 1    

9 
006a 

Pracovný stôl s 2 zásuvkami pod pracovnou 
plochou a polica, š1150 x h700 x v850mm 1    

10 007. Elektrická fritéza 1    

11 008. Nástenný odsávač par 1    

12 009. Chladiaca skriňa – plné dvere – biela 1    

13. 
010. 

Pracovný stôl s kamennou prac.doskou a 
policou 1    

14.   Pracovný stôl so zásuvkami a policou 1    

15. 011a Stolová dvopolica 1    

16. 011b Mikrovlná rúra 1    

17. 012. Výlevka kombinovaná s umývadlom na ruky 1    

18. 013. Umývací stôl s policou 1    

19. 013a Páková batéria – profi 1    

20. 013b Nástenná dvojpolica 1    

21. 014. Umývací stôl s policou 1    

22. 014a Páková batéria – profi 1    

23. 014b Nástenná dvojpolica 1    

24. 15 Drez zváraný s roštovou policou 1    

25. 015a Stojanková sprcha k drezu 1    

26. 016. Regál s roštovými policami 1    

27. 017. Nerezový stôl na kolieskach 1    

28. 017a Stolová dvopolica 1    

29. 018. Ohrevný vozík 1    

30. 019. Chladiaca skriňa – plné dvere – biela 1    

31. 
020. 

Umývací stôl s policou s posuvnými dverami 
a krytovaním 1    

32. 020a Páková batéria – profi 1    

33. 
020b 

Nástenná skriňa s posuvnými dverami – 
uzamykateľná 1    

34. 021. Automatický kávovar 1    

35. 022. Predumývací stôl jednoduchý 1    

36. 022a Stojanková sprcha k drezu 1    

37. 022b Triediaca polica na koše 1    

38. 023. Umývačka riadu – priebežná 1    

39. 024. Umývačka riadu – podpultová 1    

40. 025. Zmäkčovač vody 1    

41.   Odoberací stôl jednoduchý 1    

42.   Servírovací vozík 1    
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43.   Príborník s posuvnými dverami 2    

44.   Montáž 1    

Spolu bez DPH v €  

DPH 20% v €  

Spolu s DPH v €  
 
 
12.  Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky. 
 

13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. 
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu kúpnej  zmluvy.  Lehota na uzavretie zmluvy: 
do 31.10.2020. 

B. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle  kupujúceho. Zmluva 
nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto 
skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu uvedenú v kúpnej zmluve 
v článku I.  

C.  Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane 
obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie 
minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. 
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru. 

D. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
Kvakovce,  dňa 21.09.2020 

 

 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

 

Príloha  č. 1 Návrh ceny (excelovský súbor) 

  č. 2 Formulár ponuky (wordovský súbor) 

  č. 3 Technická špecifikácia   

č. 4 Návrh zmluvných podmienok 


